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મેમોરિયલ હિમૅન હેલ્થ સિસ્ટમ
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િંસ્કિણ:

4

નીસિનો હેત:ુ
મેમોરિયલ હિમૅન હેલ્થ ર્સસ્ટમ (”MHHS”) આંતરિક મહેસ ૂલી સંરહતા ર્િભાગ 501(c)(3)ને
આધીન હોસ્પિટલોનું સંચાલન કિે છે , જે હૅરિસ, મૉન્ટગોમિી, ફૉટટ બૅન્ડ અને આસપાસનાં
પિગણાંઓના લોકોની સ્િાસ્્યસંભાળની જરૂરિયાતો પ ૂિી કિે છે . MHHS િીમા િક્ષણ િરહત અને
અપ ૂિત ું િીમા િક્ષણ ધિાિતા લોકો કે જેમને તાકીદની અથિા તબીબી િીતે જરૂિી સેિાઓની જરૂિ
હોય તેમને દદીની ચ ૂકિણી કિિાની ક્ષમતા ને ધ્યાનમાાં લીધા ર્િના કોઈ પણ પ્રકાિના ભેદભાિ
ર્િના સામાજજક લાભો પ ૂિા પાડિા માટે પ્રર્તબદ્ધ છે .
આ આર્થિક સહાયતા નીર્ત ("FAP")નો હેત ુ MHHS જે લોકોને પોતાના સમાજમાં સેિાઓ પ ૂિી
પાડત ું હોય એિા લોકોની ઓળખ કિિા માટે અને તેમને આર્થિક સહાયતા પ ૂિી પાડિા માટે
એકવ્યિસ્સ્થત પદ્ધર્ત પ ૂિી પાડિાનો છે .
વ્યાપ:
આ FAP ર્િભાગ 501(c)(3)ને આધીન MHHSની હોસ્પિટલો દ્વાિા સંચાલલત િાજ્ય તિફથી
મંજૂિીપ્રાપ્ત તમામ હોસ્પિટલ સુર્િધાઓને લાગુ પડે છે , જેમાં નીચેનાનો સમાિેશ થાય છે :
મેમોરિયલ હિમૅન ગ્રેટિ હાઇટ્સ હોસ્પિટલ
મેમોરિયલ હિમૅન કૅટી હોસ્પિટલ
મેમોરિયલ હિમૅન મેમોરિયલ ર્સટી મેરડકલ સેન્ટિ
મેમોરિયલ હિમૅન - ટે ક્સાસ મેરડકલ સેન્ટિ


મેમોરિયલ હિમૅન સાયપ્રેસ હોસ્પિટલ
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મેમોરિયલ હિમૅન ઑથોપેરડક એન્ડ સ્પાઇન હોસ્પિટલ

મેમોરિયલ હિમૅન નૉથટઇસ્ટ હોસ્પિટલ
મેમોરિયલ હિમૅન રિહેલબલલટેશન હોસ્પિટલ કૅટી, L.L.C.
મેમોરિયલ હિમૅન સાઉથઇસ્ટ હોસ્પિટલ


મેમોરિયલ હિમૅન ર્પયિલૅન્ડ હોસ્પિટલ

મેમોરિયલ હિમૅન સાઉથિેસ્ટ હોસ્પિટલ
મેમોરિયલ હિમૅન શુગિ લેન્ડ હોસ્પિટલ
મેમોરિયલ હિમૅન ધ વ ૂડલૅન્્ઝ મેરડકલ સેન્ટિ
TIRR મેમોરિયલ હિમૅન
MHHS ઉપિસ ૂલચત હોસ્પિટલોના પ્રદાતા આધારિત, આઉટપેશન્ટ ર્િભાગો તિીકે આઉટપેશન્ટ
ઇમેજજિંગ સેન્ટિો, સ્પોર્ટટ સ મેરડર્સન ઍન્ડ રિહેલબલલટે શન સેન્ટિો અને ઇમર્જન્સી સેન્ટિો ચલાિે છે ,
અને તેમને આ FAP હેઠળ આિિી લેિામાં આવ્યાં છે .
MHHS આઉટપેશન્ટ ર્નદાનાત્મક લૅબો પણ ચલાિે છે જેને આ FAP હેઠળ આિિી લેિામાં આિી
છે .
નીસિન ંુ સનવેદન:
1. MHHSના દયા અને વ્યિસ્થાપન જેિાં મ ૂલ્યો સાથે સુસગ
ં ત હોય એ િીતે જરૂરિયાતમંદ
દદીઓને આર્થિક સહાયતા પ ૂિી પાડિી એ MHHSની નીર્ત છે . િધુમાં, આ FAPનો હેત ુ એવુ ં
માળખું પ ૂરું પાડિાનો છે જેના હેઠળ MHHS દ્વાિા પ ૂિી પાડિામાં આિતી કટોકટીની અથિા
તબીબી િીતે જરૂિી સંભાળ માટે દદીઓને આર્થિક સહાયતા મંજૂિ કિિામાં આિશે.
2. આ FAP એિા ર્િર્શષ્ટ માપદંડો અને અિજી પ્રરિયાને ઓળખે છે જે હેઠળ MHHS આર્થિક
સહાયતા એિી વ્યસ્ક્તઓ સુધી ર્િસ્તાિશે જેઓ પ ૂિી પાડિામાં આિતી સેિાઓ માટે પ ૂિી
ચ ૂકિણી કિિા સક્ષમ ન હોય. નોંધ લેશો કે કેટલાક લોકો ર્િના મ ૂલ્યે સેિાઓ મેળિિા માટે
અનુમાર્નત હકદાિ હોિાનુ ં માનિામાં આિે છે (જુઓ પ્રરિયા ર્િભાગ 4).
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3. આ FAP એિી તમામ કટોકટીની અથિા તબીબી િીતે જરૂિી સંભાળને લાગુ પડે છે કે જે
MHHS હોસ્પિટલ દ્વાિા પ ૂિી પાડિામાં આિતી હોય. હોસ્પિટલની બહાિના તબીબી સેિાઓના
પ્રદાતાઓ માટે આ FAP બંધનકતાટ નથી અને તે રફલઝર્શયનની સેિાઓને લાગુ પડતી નથી.
આ FAPના ભાગરૂપે જેમની સેિાઓ આિિી લેિામાં આિતી હોય એિી હોસ્પિટલ સુર્િધામાં
કટોકટીની અથિા અન્ય તબીબી િીતે જરૂિી સંભાળ પ ૂિી પાડતાં પ્રદાતાઓની યાદી અને આ
FAPના ભાગરૂપે જેમની સેિાઓ આિિી લેિામાં આિતી ન હોય એિા પ્રદાતાઓની યાદી તમે
અહીં અમાિી િેબસાઇટ પિ જોઈ શકો છો:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/. કટોકટી ર્િભાગ અને
હોસ્પિટલના નોંધણી ક્ષેત્રોમાં ર્િનંતી કિિા િર મફતપેપિ કૉપિઝ પણઉિલબ્ધ છે . મફત
પેપિ કૉપિઝ ટપાલથી પણ મંગાિી શકાય છે અથિા (713) 338-5502 અથિા 1-800-5262121 પિ કૉલ કિીને મંગાિી શકાય છે , ર્િકલ્પ 5.
4. FAP આર્થિક સહાયતામાં િળતિની િકમગણિામાં MHHS દ્વાિા ઉપયોગમાં લેિાતા માપદંડો,
જો કોઈ પણ હોય તો, MHHS દ્વાિા જે સમાજને સેિાઓ આપિામાં આિે છે તેમાં આ FAPનો
બહોળો પ્રચાિ કિિા માટે MHHS જે પગલાંઓ લેશે તે, આર્થિક સહાયતા માટે ની યોગ્યતા નક્કી
કિિા માટે MHHS દ્વાિા ઉપયોગમાં લેિાતી પ્રરિયા અને આર્થિક સહાયતા માટે અિજીની
પ્રરિયાને િણટિે છે . ચ ૂકિણી કિિામાં ન આિે તેિા રકસ્સામાં MHHS કિી શકે તેિી
કાયટિાહીઓનુ ં િણટન MHHSની અલગ લબલલિંગ અને િસ ૂલી નીર્તમાં કિિામાં આવ્્ુ ં છે . આ
નીર્ત MHHSની િેબસાઇટ પિથી ડાઉનલોડ કિી શકાય છે :
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/, અથિા કટોકટી ર્િભાગ
અને હોસ્પિટલનાં નોંધણી ક્ષેત્રોમાં મફતપેપિ કૉર્પ ઉપલબ્ધ છે . મફત પેપિ કૉપિઝ ટપાલથી
પણ મંગાિી શકાય છે અથિા (713) 338-5502 અથિા 1-800-526-2121 પિ કૉલ કિીને
મંગાિી શકાય છે , ર્િકલ્પ 5.
5. આર્થિક સહાયતા માટે યોગ્ય હોિા માટે દદીઓ કોઈ પણ જરૂિી સહાયક દસ્તાિેજોની સાથે
આર્થિક સહાયતા અિજી (એિા દદીઓ જેઓ લાયક હોિાનું અનુમાન કિિામાં આવ્્ુ ં ન હોય)
પ ૂિી કિીને સુપ્રત કિે તે જરૂિી છે . આર્થિક સહાયતા અિજીઓ તમે જે સેિાઓ માટે આર્થિક
સહાયતાની ર્િનંતી કિી િહ્યા હો તેના માટે મોકલિામાં આિેલા પ્રથમ લબલલિંગ સ્ટે ટમેન્ટની
તાિીખ બાદ મોડામાં મોડા 240 રદિસો સુધીમાં કિિાની હોય છે . પ્રરિયા ર્િભાગ 9માં િણટવ્યા
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પ્રમાણે અપિાદો મંજૂિ કિિામાં આિી શકે છે . આ FAPમાં એિી કોઈ બાબત નથી જે આજે
હાલમાં અથિા ભર્િષ્યમાં અમલી બનનાિા સંઘીય, િાજ્ય અથિા સ્થાર્નક કાયદાઓ અને
ર્િર્નયમો પિસિોપરિતા મેળિી શકે.
6. લાગુ પડતુ ં આર્થિક સહાયતા િળતિ લાગુ કયાટ બાદ બાકી િહેતી િકમ કિતાં કોઈ પણ
િધાિે િકમ દદી દ્વાિા ચ ૂકિિામાં આિી હોય તો સંભાળની તમામ યોગ્ય ઘટનાઓ માટે તેન ુ ં
રિફંડ આપિામાં આિશે.
7. FAP માટે ની યોગ્યતા નક્કી કિિા માટે MHHS તિફથી િાજબી પ્રયત્નો કિિામાં આવ્યા છે કે
નરહ તે નક્કી કિિા માટેની આખિી સત્તા MHHS પેશન્ટ લબઝનેસ સર્િિસ ઑરફસની િહેશે. આ
FAPનો આશય એ MHHSના દયા અને વ્યિસ્થાપનનાં મ ૂલ્યો સાથે સુસગ
ં ત હોય એ િીતે
સંસ્થાના સમુદાયને લાભ પહોંચાડિાનો છે . આ FAPનુ ં અસ્સ્તત્િ એ કોઈ પણ દદી-ર્િશેષને
આર્થિક સહાયતાની ઑફિ આપતું નથી અને તે કોઈ કિાિ હેઠળના અર્ધકાિો અથિા
જિાબદાિીઓ સર્જતુ ં નથી. ભર્િષ્યમાં MHHS દ્વાિા આ FAP અપડેટ કિિામાં આિી શકે છે
અને બૉડટ ઑફ રડિે ક્ટસટ તથા તેની ર્નમાયેલ વ્યસ્ક્ત દ્વાિા પોતાની સંપ ૂણટ મુનસફી પ્રમાણે
મંજૂિ કિિામાં આિી શકે છે .
8. અહીં જણાિેલી નીર્તઓ અને કાયટપ્રણાલીઓનો આશય ટેક્સાસના િાજ્ય ર્િર્નયમો અને
આંતરિક મહેસ ૂલી સંરહતાની ક્લમ 501(r)ને સંબર્ં ધત માગટદશટનનું પાલન કિિાનો છે .
શબ્દો અને વ્યાખ્યાઓ:
1. અિજી: તેનો અથટ એ છે કે દદી દ્વાિા પ ૂિી કિિી જરૂિી આર્થિક સહાયતા માટે ની અિજી.
2. અિજીનો સમયગાળો: અિજીના સમયગાળા દિર્મયાન MHHS આર્થિક સહાયતા માટે ની અિજી
સ્િીકાિશે અને તેના પિકાયટિાહી કિશે. અિજીના સમયગાળાની શરૂઆત એ તાિીખથી થાય
છે જ્યાિે વ્યસ્ક્તને સંભાળ પ ૂિી પાડિામાં આિે અને સંભાળ માટે પ્રથમ લબલલિંગ સ્ટે ટમેન્ટની
તાિીખથી 240મા રદિસે તે સમાપ્ત થાય છે .
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3. લબલની સામાન્ય િકમ (AGB): જે દદીઓ આર્થિક સહાયતા માટે લાયક સાલબત થતા હોય
તેમની પાસેથી કટોકટીની અથિા તબીબી િીતે જરૂિી સંભાળ માટે િીમા આિરિત દદીઓને
આપિામાં આિતી લબલની સામાન્ય િકમ (AGB) કિતાં િધાિે પૈસા લેિામાં આિશે નરહ.
a. MHHSની AGBની ટકાિાિીની ગણતિી માટે "લ ૂક-બૅક" પદ્ધર્તનો ઉપયોગ
કિિામાં આિે છે જે મેરડકેિની શુલ્ક સાથેની સેિાની ચ ૂકિણીની કુલ િકમને
અગાઉના 12 મરહનાના સમયગાળા માટે તે દાિાઓ માટે ના કુલ ચાર્જ િડે
ભાગિાથી મળતી િકમ છે . આર્થિક સહાયતા માટે લાયક સાલબત થતાં દદીઓને
આપિામાં આિતા િળતિની સમીક્ષા AGBની ટકાિાિીની મયાટદાઓ સામે
કિિામાં આિશે જેથી દદીઓ પાસેથી AGB કિતાં િધાિે ચાર્જ લેિામાં આિે નરહ
એની ખાતિી કિી શકાય.
b. AGB ટકાિાિી FAPની પુિાિો A - લબલની સામાન્ય િકમ ગણતિી માં મળી શકે
છે .
c. AGBની સુધાિે લી ટકાિાિીની િાર્ષિક ગણતિી કિિામાં આિશે અને િષટની
શરૂઆત બાદ 120મા રદિસ સુધીમાં તે લાગુ કિિામાં આિશે.
4. કુર્ુંબની કુલ િાર્ષિક આિક: કિ લાગુ પડે તે પહેલાં તમામ સ્રોતોમાંથી થતી કુર્ુંબની િાર્ષિક
આિક અને િોકડ લાભોના સિિાળામાંથી ચાઇલ્ડ સપોટટ માટે કિે લી ચ ૂકિણી બાદ કિિામાં
આિે છે અને તે અંગે ્ુનાઇટે ડ સ્ટેર્ટસ આંતરિક મહેસ ૂલ સેિાને જાણ કિિાની હોય છે . કુર્ુંબની
કમાણી, બેિોજગાિી િળતિ, કામદાિનું િળતિ, સામાજજક સુિક્ષા, પ ૂિક સુિક્ષા આિક,
સાિટજર્નક સહાયતા, લશ્કિી દળોમાં સેિા આપી ચ ૂકેલા સૈર્નકોની ચ ૂકિણીઓ, સિાટઇિિના
લાભો, પેન્શન અથિા ર્નવ ૃર્ત્તની આિક, વ્યાજ, રડર્િડન્ડ, ભ્્ુ,ં ચાઇલ્ડ સપોટટ અને અન્ય
સ્રોતોમાંથી થતી આિકનો સમાિેશ થાય છે , પિં ત ુ તે માત્ર તેના પ ૂિતી મયાટરદત નથી.
5. િૈકલ્લ્પક સેિાઓ: જેના માટે તાત્કાલલક ઉપચાિની જરૂિ ન પડે એિા િોગની સાિિાિ કિિા
માટેની સેિાઓ. િૈકલ્લ્પક સેિાઓમાં એિી કાયટપ્રણાલીઓનો સમાિેશ થાય છે જે દદી માટે
લાભદાયી હોય, પિં ત ુ તાકીદની ન હોય અને તેમાં તબીબી િીતે જરૂિી સેિાઓ તથા
ુ ી કિિામાં
બિન=તબીબી િીતે જરૂિી સેિાઓ, જેમ કે માત્ર બાહ્ય દે ખાિ સુધાિિાના હેતથ
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આિતી કૉસ્મેરટક અને ડેન્ટલ સર્જિી અથિા સ્િાસ્્ય િીમા યોજનાઓ દ્વાિા ર્િર્શષ્ટપણે
આિિી લેિામાં આિતી ન હોય એિી અન્ય િૈકલ્લ્પક કાયટપ્રણાલીઓનો સમાિેશ થાય છે .
તબીબી િીતે જરૂિી ન હોય એિી િૈકલ્લ્પક સેિાઓને આર્થિક સહાયતા માટે ધ્યાન પિ લેિામાં
આિશે નરહ.
6. કટોકટીની સેિાઓ: પ ૂિતી ગંભીિતા સાથેનાં તીવ્ર લક્ષણોિાળા િોગ માટે દદીને પ ૂિી પાડિામાં
આિતી સેિાઓ (તીવ્ર પીડા સરહત), કે જેમાં તાત્કાલલક તબીબી સાિિાિની ગેિહાજિીને
પરિણામે વ્યસ્ક્તના સ્િાસ્્ય પિ ગંભીિ જોખમ ઊભુ ં થિાની િાજબી સંભાિના હોય (અથિા
ગભટિતી સ્ત્રીની બાબતમાં, સ્ત્રી કે તેના ગભટસ્થ ર્શશુ પિ જોખમ ઊભુ ં થાય) અથિા શાિીરિક
કાયો કિિામાં ગંભીિપણે નબળાઈ આિે અથિા શિીિનુ ં કોઈ પણ અંગ કે ભાગ ગંભીિપણે
ક્ષર્તગ્રસ્ત થઈ શકે.
7. િસ ૂલીની અસાધાિણ કાયટિાહીઓ (ECAs): આ િસ ૂલીની એિી કાયટિાહીઓ છે , જેના માટે
કાન ૂની અથિા ન્યાર્યક પ્રરિયાની જરૂિ પડે છે અને તેમાં અન્ય પક્ષકાિને ઋણ િેચિાનો
અથિા િેરડટ એજસીઓ
ં
કે બ્્ુિોને પ્રર્તકૂળ મારહતી ર્િશે જાણ કિિા જેિી અન્ય પ્રવ ૃર્ત્તનો પણ
સમાિેશ થઈ શકે છે . MHHS ECAs જેિી પ્રવ ૃર્ત્તઓમાં સામેલ થત ું નથી કે પોતાના િસ ૂલી
ર્િિેતાઓને ECAsમાં પ્રવ ૃત્ત થિાની પિિાનગી આપતુ ં નથી. MHHSની િસ ૂલીની નીર્તઓ
અંગેની િધુ મારહતી MHHSની અલગ MHHS લબલલિંગ અને િસ ૂલીની નીર્તઓમાં મળી શકે છે ;
આ નીર્તની મફતનકલો ઑનલાઇન આ લલિંક પિ ઉપલબ્ધ છે :
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/ અથિા મફત પેપિ
કૉપિઝ કટોકટી ર્િભાગ અથિા હોસ્પિટલનાં નોંધણી ક્ષેત્રોમાં ર્િનંતી કિિા િર અથિા (713)
338-5502 અથિા 1-800-526-2121 પિ કૉલ કિિાથી મળી શકે છે , ર્િકલ્પ 5.
8. કુર્ુંબ: દદી, દદીના જીિનસાથી/ર્સર્િલ ્ુર્નયન પાટટ નિ, દદીનાં માતાર્પતા અથિા
િાલીઓ (દદી સગીિ હોય તો) અને દદીના કે માતાર્પતાના આિકિેિા રિટનટમાં ક્લેઇમ
કિિામાં આિેલા કોઈ પણ આર્િતો જે દદીના અથિા તેમનાં માતાર્પતા કે િાલીઓના ઘિે
િહેતાં હોય.
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9. સંઘીય ગિીબી સ્તિ (“FPL”): આિકનુ ં એવુ ં સ્તિ જેમાં વ્યસ્ક્ત ગિીબીની પ્રાિં લભક હદ પિ
હોિાનું માનિામાં આિે. કુર્ુંબના એકમના કદ પ્રમાણે આ આિકના સ્તિમાં િધઘટથાય છે .
્ુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ રડપાટટ મેનટ
ટ ઑફ હેલ્થ ઍન્ડ હ્યુમન સર્િિસીઝ દ્વાિા ગિીબીનુ ં સ્તિ દિિષે
અપડેટ કિિામાં આિે છે અને ફેડિલ િજજસ્ટિમાં પ્રકાર્શત કિિામાં આિે છે . આ FAPના
હેત ુઓ માટે આ પ્રકાર્શત માગટદર્શિકાઓમાં સ ૂચિેલ ગિીબી સ્તિ કુલ આિક દશાટિે છે . આ
ુ માટે જેનો ઉપયોગ થાય છે તે FPL દિ િષે અપડેટ કિિામાં આિશે.
FAPના હેતઓ
a. િતટમાન FPL, FAPના પુિાિો B - સંઘીય ગિીબીની માગટદર્શિકાઓ માં જોિા
મળી શકે છે .
10. આર્થિક સહાયતા: આર્થિક સહાયતાનો અથટ છે MHHS દ્વાિા એિા દદીઓને આપિામાં આિતી
સહાયતા જેઓ FAPમાં વ્યાખ્યાર્યત કેટલાક આર્થિક અને અન્ય યોગ્યતાના માપદં ડોને પ ૂિા
કિતા હોય જેથી તેઓ હોસ્પિટલના િાતાિિણમાં MHHS દ્વાિા પ ૂિી પાડિામાં આિતી તબીબી
િીતે જરૂિી અથિા કટોકટીની સ્િાસ્્યસંભાળ સેિાઓ માટે ચ ૂકિણી કિિા જરૂિી આર્થિક
સંસાધનો પ્રાપ્ત કિી શકે . લાયક દદીઓમાં િીમા આિિણ ર્િનાના દદીઓ, ઓછી આિકિાળા
દદીઓ અને જેઓ આંર્શક કિિે જ ધિાિતા હોય, પિં ત ુ જેઓ તેમના તબીબી લબલોની બાકીની
િકમ પૈકીની અમુક કે બધી િકમ ચ ૂકિિા માટે સક્ષમ ન હોય એિા દદીઓનો સમાિેશ થઈ
શકે છે .
11. તબીબી િીતે જરૂિી સેિાઓ: િોગના ર્નદાન, પ્રત્યક્ષ સંભાળ અને તિીિી અવપથાની સાિિાિ
માટે પ ૂિી પાડિામાં આિતી સેિાઓ અથિા પુિિઠો, જે સ્થાર્નક ક્ષેત્રમાં સાિા તબીબી
અભ્યાસનાં ધોિણો પ ૂિાં કિે , જેને મેરડકેિ અથિા મેરડકેઇડ કાયટિમો દ્વાિા આિિી લેિામાં અને
તબીબી િીતે જરૂિી હોિાનું માનિામાં આિે અને તે મુખ્યત્િે દદી કે રફલઝર્શયનની સુગમતા
માટે ન હોય. તબીબી િીતે જરૂિી સેિાઓમાં કૉસ્મેરટક સર્જિી અથિા લબનતબીબી સેિાઓ, જેમ
કે સામાજજક, શૈક્ષલણક અથિા વ્યાિસાર્યક સેિાઓનો સમાિેશ થતો નથી.
12. સિળ ભાષામાં સાિ (”PLS”): MHHSની FAPના સિળ ભાષામાં સાિમાં નીચેનાનો સમાિેશ
થાય છે : (a) યોગ્યતાની આિશ્યકતાઓ અને આપિામાં આિતી સહાયતાનુ ં ર્ૂંકું ર્િિિણ; (b)
જ્યાં આર્થિક સહાયતા અિજીઓ મેળિી શકાય એિી િેબસાઇટ અને ભૌર્તક સ્થાનોની યાદી;
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(c) FAPની મફત પેપિ કૉપિ કેિી િીતે મેળિિી તે અંગેની સ ૂચનાઓ; (5) અિજીની
પ્રરિયામાં સહાયતા માટે સંપકટ ની ર્િગતો; (6) FAP અને સંબર્ં ધત દસ્તાિેજોના ભાષાંતિોની
ઉિલબ્ધતા; અને (7) એ બાબતની પુષ્ષ્ટ કિત ું ર્નિેદન કે જે દદીઓ આર્થિક સહાયતા માટે
લાયક હોિાનુ ં માનિામાં આિે તેમની પાસેથી કટોકટી અથિા તબીબી િીતે જરૂિી સેિાઓ
માટેના સામાન્ય લબલની િકમ કિતાં િધુ પૈસા લેિામાં આિશે નરહ.
13. અનુમાર્નત યોગ્યતા અથિા યોગ્ય હોિાનું અનુમાન: ર્િર્શષ્ટ માપદંડોના સંદભટથી કરાયેલ
આર્થિક સહાયતાની યોગ્યતાનુ ં ર્નધાટિણ કે જે આર્થિક સહાયતા અિજી પ ૂિી કયાટ ર્િના િીમા
આિિણ િરહત દદીના પક્ષે આર્થિક જરૂરિયાત દશાટિતા હોિાનું નક્કી કિિામાં આિે.
14. િાજબી પ્રયત્નો: હોસ્પિટલમાંથી િજા મળે એ પહેલાં દદીને FAPનો સિળ ભાષામાં સાિ
આપીને MHHSની FAP ર્િશે દદીને અર્ધસ ૂચના પ ૂિી પાડિા માટે MHHS િાજબી પ્રયત્નો
કિશે. િધુમાં, MHHS દદીઓને MHHS FAP ર્િશે જાણ કિિા માટે નીચેનાં પગલાંઓ લેશે:
a. અધ ૂિી અિજીઓ: જો દદી અને/અથિા કુર્ુંબીજનો અધ ૂિી અિજી સુપ્રત કિે તો
MHHS એિી લેલખત અર્ધસ ૂચના પ ૂિી પાડશે જેમાં કઈ િધાિાની મારહતી અથિા
દસ્તાિેજો જરૂિી છે તેન ુ ં િણટન હશે.
b. પ ૂિી કિે લી અિજીઓ: જો દદી અને/અથિા દદીના કુર્ુંબીજન સંપ ૂણટ આર્થિક
સહાયતા અિજી સુપ્રત કિે તો MHHS એિા ર્નણટયને નોંધતી લેલખત અર્ધસ ૂચના
પ ૂિી પાડશે કે દદી સમયસિ આર્થિક સહાયતા માટે લાયક છે કે નરહ અને તે દદીને
ર્નણટય ર્િશે (જેમાં લાગુ પડત ુ ં હોય તો દદી જેના માટે લાયક હોય તે સહાયતા
સરહત) અને તે ર્નણટયના આધાિ ર્િશે લેલખતમાં જાણ કિે છે . અર્ધસ ૂચનામાં
આર્થિક સહાયતા માટે ટકાિાિીની િકમ (માન્ય અિજીઓ માટે ) અથિા નકાિ
ુ ં ) કાિણ(ણો) તથા જ્યાં લાગુ પડત ુ ં હોય ત્યાં દદી અને/અથિા
માટેન(નાં
કુર્ુંબીજનો તિફથી અપેલક્ષત ચ ૂકિણી સામેલ હશે. દદી અને/અથિા કુર્ુંબીજનો
પ ૂિી કિાયેલ અિજીના મ ૂલ્યાંકન દિર્મયાન સ્ટે ટમેન્ટ્સ મેળિતાં િહેશે.
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c. દદીનાં સ્ટેટમેન્ટ્સ: દદીના ખાતા અને બાકી નીકળતી િકમ િણટિતાં િેણીબદ્ધ
સ્ટેટમેન્ટ્સ MHHS મોકલશે. દદીનાં સ્ટે ટમેન્ટ્સમાં એિી ર્િનંતીનો સમાિેશ થશે
કે દદી MHHSને કોઈ પણ ઉપલબ્ધ સ્િાસ્્ય િીમા કિિે જ, MHHS FAPની
નોરટસ, આર્થિક સહાયતાની ર્િનંતી કિિા માટે ટેલલફોન નંબિ અને જ્યાં
FAPના દસ્તાિેજો મેળિી શકાય એિા િેબસાઇટ સરનામાાં અંગે જાણ કિિા
માટે જિાબદાિ છે .
d. MHHSની િેબસાઇટ: MHHSની િેબસાઇટો મહત્ત્િની જગ્યાએ એિી નોરટસ
િોપટ કરશે કે આર્થિક સહાયતા ઉપલબ્ધ છે અને તેની સાથે આર્થિક સહાયતાની
અિજી પ્રરિયાની સમજૂતી આપિામાં આિી હશે. MHHS FAP હેઠળ આિિી
લેિામાં આિેલા અને ન આિિી લેિામાં આિેલા પ્રદાતાઓની યાદી, સિળ
ભાષામાં સાિ, આર્થિક સહાયતા અિજી, અને MHHSની િેબસાઇટ પિ લબલલિંગ
અને િસ ૂલીની નીર્ત સાથે આ FAP પોસ્ટ કિશે:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/. MHHS
એિી વ્યિસ્થા કિશે કે કટોકટી ર્િભાગ અને નોંધણીનાં ક્ષેત્રોમાં ર્િનંતી કિિા
િર આ દસ્તાિેજોની મફત પેપિ કૉપિઝ ઉપલબ્ધ બને.
15. અપ ૂિતું િીમા િક્ષણ ધિાિતા દદી: િીમાની પૉલલસી હેઠળ સમગ્રપણે અથિા આંર્શક િીતે
કિિ થયેલા દદી કે જેમને કટોકટીની અથિા તબીબી િીતે જરૂિી સંભાળ મેળિિાના
પરિણામે લખસ્સા બહાિના અનપેલક્ષત ખચટ થાય કે જે મેળિેલી સંભાળ માટે બાકી િધેલા
બેલેન્સની ચ ૂકિણી કિિાની તેમની ક્ષમતા કિતાં િધી જાય.
16. િીમા આિિણ િરહત દદી: સ્િાસ્્ય િીમાની પૉલલસી હેઠળ સમગ્રપણે અથિા આંર્શક િીતે
આિિી લેિામાં આિેલ ન હોય અને જેઓ સિકાિી અથિા ખાનગી સ્િાસ્્ય િીમા, સ્િાસ્્ય
લાભ, અથિા અન્ય સ્િાસ્્ય કિિે જ કાયટિમ (જેમાં ખાનગી િીમા, મેરડકેિ અથિા મેરડકેઇડ
અથિા ગુનાના પીરડતો માટેની સહાયતાનો કોઈ મયાટદા ર્િના સમાિેશ થાય છે ) હેઠળ
લાભાસ્ન્િત ન હોય અને જેમની ઈજા કામદાિોનાં િળતિ, િાહન િીમો અથિા જિાબદાિી
ુ માટે િળતિપાત્ર ન હોય જે દદી દ્વાિા પ ૂિા
અથિા અન્ય ત્રારહત પક્ષના િીમાના હેતઓ
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પાડિામાં આિતા દસ્તાિેજો અને મારહતીને આધાિે MHHS દ્વાિા નક્કી કિિામાં આિે અથિા
MHHS દ્વાિા પ ૂિી પાડિામાં આિતી સ્િાસ્્યસંભાળ સેિાઓની ચ ૂકિણી માટે અન્ય સ્રોતોમાંથી
મેળિિામાં આિેલ હોય.
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િમીક્ષાના માપદં ડો:
1. સંિાદ: અમાિાં દદીઓ, કુર્ુંબો અને વ્યાપક સમુદાયને આર્થિક સહાયતાની પ્રાપ્યતા
ર્િશે મારહતગાિ કિિા માટે MHHS દદીઓ અને મુલાકાતીઓને આર્થિક સહાયતાની
પ્રાપ્યતાની જાણ કિિા માટે અને દિે ક હોસ્પિટલ ખાતે સેિા મેળિતા બહોળા સમાજના
સભ્યોમાં આ FAPનો વ્યાપક પ્રચાિ કિિા માટે ઘણાં પગલાંઓ લેશે. આ પગલાંઓમાં
નીચેનાંનો સમાિેશ થાય છે :
a. દદીની સંમર્ત: સ્િાસ્્યસંભાળ સેિાઓ માટે નોંધણી કિાિિા પિ જેમાં હસ્તાક્ષિ
કિિામાં આિે છે તેિી સ્િાસ્્યસંભાળની સંમર્તમાં એિા ર્નિેદનનો સમાિેશ થાય
છે કે જો ચૅરિટીની સેિાઓ જરૂિી હોય તો હોસ્પિટલમાં પ્રિેશ કિતી િખતે અથિા
જે તે િસ્ત ુનુ ં લબલ કે સ્ટે ટમેન્ટ મળે ત્યાિે યોગ્યતાના ર્નધાટિણની ર્િનંતી કિિી
જોઈએ.
b. આર્થિક માગટદશટન: જો MHHSના દદીઓને હોસ્પિટલના તેમના રહસ્સાના લબલની
ચ ૂકિણી કિિામાં મુશ્કેલી પડશે એિો અંદાજ આિે તો હોસ્પિટલના આર્થિક
સલાહકાિ તિફથી મારહતી મેળિિા માટે તેઓને પ્રોત્સારહત કિિામાં આિે છે .
જેઓ િીમા આિિણથી િંલચત હોય, અપ ૂિત ુ ં િીમા િકટ ષણ ધિાિતા હોય, અથિા
અમે જે સ્િાસ્્યસંભાળ સેિાઓ પ ૂિી પાડતાં હોઈએ તેની સાથે સંબર્ં ધત અન્ય
આર્થિક પડકાિોનો સામનો કિી િહેલા દદીઓને સહાયતા કિિા માટે અમાિા
આર્થિક સલાહકાિો દિે ક શક્ય પ્રયાસ કિશે. સિકાિી ભંડોળ પિ ચાલતા ર્િર્િધ
કાયટિમો માટેની યોગ્યતા નક્કી કિિા માટે , કામદાિના િળતિ અથિા
જિાબદાિીના દાિામાં સહાયતા કિિા માટે, લાંબા સમયગાળાની ચ ૂકિણીની
યોજના નક્કી કિિા માટે અથિા દદીઓને આર્થિક સહાયતા માટે અિજી કિિામાં
સહાયતા કિિા માટે આર્થિક સલાહકાિો દદીઓની તપાસ કિી શકે છે .
c. સિળ ભાષામાં સાિ અને અિજી: MHHSની FAPના સિળ ભાષામાં સાિની પેપિ
કૉપિ અને આર્થિક સહાયતા અિજીની પેપિ કૉપિ સેિાના શક્ય એટલા િહેલા
વ્યિહારિક સમય પિ બધા દદીઓને ઉપલબ્ધ કિાિિામાં આિશે. MHHS એિી
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વ્યિસ્થા કિશે કે કટોકટી ર્િભાગ અને નોંધણીનાં ક્ષેત્રોમાં ર્િનંતી કિિાથી આ
દસ્તાિેજોની મફત પેપિ કૉપિઝ ઉપલબ્ધ બને. મફત પેપિ કૉપિઝ ટપાલથી પણ
મંગાિી શકાય છે અથિા 713-338-5502 અથિા 1-800-526-2121 પિ કૉલ
કિીને મંગાિી શકાય છે , ર્િકલ્પ 5.
d. અન ૂિારદત કૉપિઝ ઉપલબ્ધ છે : MHHS તેની FAP, સિળ ભાષામાં સાિ, આર્થિક
સહાયતા અિજી, અને લબલલિંગ અને િસ ૂલીની નીર્તનાં ભાષાંતિો અંગ્રેજી ઓછં
સમજી શકતા એિા લોકો માટે કિે છે , જેઓ તેની હોસ્પિટલ સુર્િધાઓની સેિા
મેળિતા સમાજના પાંચ ટકા (5%) અથિા 1,000 લોકો એ બેમાંથી જે સંખ્યા
ઓછી હોય તેમનું પ્રર્તર્નર્ધત્િ કિતા હોય. MHHS આ દસ્તાિેજોની મફત કૉપિઝ
MHHSની િેબસાઇટ પિ ઉપલબ્ધ કિાિશે અને તે કટોકટી ર્િભાગ અને
હોસ્પિટલનાં નોંધણી ક્ષેત્રોમાં ર્િનંતી કિિાથી તે ઉપલબ્ધ થશે. મફત પેપિ કૉપિઝ
ટપાલથી પણ મંગાિી શકાય છે અથિા 713-338-5502 અથિા 1-800-5262121 પિ કૉલ કિીને મંગાિી શકાય છે , ર્િકલ્પ 5.
e. જાહેિાતનાં પારટયાં: આર્થિક સહાયતાની જાહેિાતનાં બધાં પારટયાં એિી જગ્યાઓ
પિ સ્પષ્ટપણે અને તિત નજિે પડે એિી િીતે િાખિામાં આિશે જેથી જનતા તેને
જોઈ શકે. તેમાં MHHSના કટોકટી ર્િભાગ અને દદી નોંધણીનાં ક્ષેત્રોનો સમાિેશ
થાય છે , પિં ત ુ તે માત્ર તેનાં પ ૂિતાં જ મયાટરદત નથી. જાહેિાતનાં પારટયાં એવુ ં
સ ૂચિશે કે આર્થિક સહાયતા ઉપલબ્ધ છે અને િધુ મારહતી માટે આર્થિક સલાહકાિનો
સંપકટ કિિા માટેના ફોન નંબિનો તેમાં સમાિેશ થશે.
f. િેબસાઇટ: MHHSની િેબસાઇટો મહત્ત્િની જગ્યાએ એિી નોરટસ િોપટ કરશે કે
આર્થિક સહાયતા ઉપલબ્ધ છે અને તેની સાથે આર્થિક સહાયતાની અિજી પ્રરિયાની
સમજૂતી આપિામાં આિી હશે. MHHS FAP હેઠળ આિિી લેિામાં આિેલા અને ન
આિિી લેિામાં આિેલા પ્રદાતાઓની યાદી, સિળ ભાષામાં સાિ, આર્થિક સહાયતા
અિજી, અને MHHSની િેબસાઇટ પિ લબલલિંગ અને િસ ૂલીની નીર્ત સાથે આ FAP
પોસ્ટ કિશે: http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/
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g. દદીનાં લબલો અને સ્ટેટમેન્ટ્સ: દદીનાં સ્ટે ટમેન્ટ્સમાં એિી ર્િનંતીનો સમાિેશ થશે
કે દદી MHHSને કોઈ પણ ઉપલબ્ધ સ્િાસ્્ય િીમા કિિે જ ર્િશે જાણ કિિા માટે
જિાબદાિ છે ; અને તેમાં MHHS FAPની નોરટસ, આર્થિક સહાયતાની ર્િનંતી કિિા
માટેના ટે લલફોન નંબિ અને જ્યાં આર્થિક સહાયતાના દસ્તાિેજો મેળિી શકાય
એિા િેબસાઇટ સરનામાાંનો સમાિેશ થશે.
h. ટપાલ અથિા ફૅક્સ: દદીઓ નીચેના સિનામે આ દસ્તાિેજોની મફત નકલો
મેળિિા માટેની લેલખત ર્િનંતી ટપાલથી મોકલી શકે છે કે ફૅક્સ કિી શકે છે અને
તેમાં વ્યસ્ક્તના પ ૂિા નામ અને િળતી ટપાલના એિા સિનામાનો સમાિેશ કિી
શકે છે જે સિનામે તેઓ MHHS તિફથી આ કૉપિઝ મેળિિા ઇચ્છતા હોય.
મેમોરિયલ હિમૅન હેલ્થ ર્સસ્ટમ
ધ્યાન આપો: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100
Houston, Texas 77024
ફૅક્સ: 713-338-6500
2. યોગ્યતા ર્નધાટિણ: જેમાં આર્થિક જરૂરિયાતના વ્યસ્ક્તગત આકલનનો સમાિેશ થતો હોય
એિી કાયટપ્રણાલીઓ અનુસાિ આર્થિક સહાયતા નક્કી કિિામાં આિે છે . તે
કાયટપ્રણાલીઓ નીચે િણટિિામાં આિી છે :
a. અનુમાર્નત યોગ્યતા ર્નધાટિણ નીચેના પ્રરિયા ર્િભાગ 4 માં િણટિિામાં આિેલા
માપદંડો પ્રમાણે પ ૂરું કિિામાં આિે છે . જો દદી આર્થિક સહાયતા માટે યોગ્ય
હોિાનુ ં અનુમાન કિિામાં આિે તો આર્થિક સહાયતા અિજી કિિાની જરૂિ િહેતી
નથી. જોકે, દદી અથિા જામીન તપાસની પ્રરિયામાં સહકાિ આપે અને અનુમાર્નત
યોગ્યતા નક્કી કિિા માટે સંબર્ં ધત વ્યસ્ક્તગત અથિા આર્થિક મારહતી અને
દસ્તાિેજો પ ૂિા પાડે એિી અપેક્ષા િાખિામાં આિે છે ;
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b. આર્થિક સહાયતાની અિજી પ્રરિયા, જેમાં દદી અથિા જામીન સહકાિ આપે અને
આર્થિક જરૂરિયાત છે કે નરહ એ નક્કી કિિા માટે સંબર્ં ધત વ્યસ્ક્તગત અથિા
આર્થિક મારહતી અને દસ્તાિેજો પ ૂિા પાડે એિી અપેક્ષા િાખિામાં આિે છે .
c. હોસ્પિટલમાંથી િજા આપતા અગાઉ સિળ ભાષાના સાિાંશ તિીકે MHHSની FAP
ર્િશે દદીને અર્ધસ ૂચના પ ૂિી પાડિાનો સમાિેશ કિિા માટે MHHS એ નક્કી કિિા
માટે િાજબી પ્રયાસો કિશે કે વ્યસ્ક્ત FAP માટે યોગ્ય છે કે નરહ. િધુમાં, MHHS
દદીઓને MHHSની FAP ર્િશે જાણ કિિા માટે નીચેનાં પગલાંઓ લેશે:
i. અધ ૂિી અિજીઓ: જો દદી અને/અથિા કુર્ુંબીજનો અધ ૂિી અિજી સુપ્રત કિે
તો MHHS પ્રાિં લભક અિજી મળ્યાના ર્પસ્તાળીસ (45) રદિસોની અંદિ
એિી લેલખત અર્ધસ ૂચના પ ૂિી પાડશે જેમાં કઈ િધાિાની મારહતી અથિા
દસ્તાિેજો જરૂિી છે તેન ુ ં િણટન હશે.
ii.દદીનાં સ્ટેટમેન્ટ્સ: દદીનાં સ્ટે ટમેન્ટ્સમાં એિા ર્નિેદનનો સમાિેશ થશે કે
દદી MHHSને કોઈ પણ ઉપલબ્ધ સ્િાસ્્ય િીમા કિિે જ ર્િશે જાણ કિિા
માટે જિાબદાિ છે અને તેમાં MHHSની FAPની નોરટસ, આર્થિક
સહાયતાની ર્િનંતી કિિા માટેના ટેલલફોન નંબિ અને જ્યાં FAPના
દસ્તાિેજો મેળિી શકાય એિા િેબસાઇટ સરનામાાંનો સમાિેશ થશે.
iii. MHHSની િેબસાઇટ: MHHS’sની િેબસાઇટો મહત્ત્િની જગ્યાએ એિી
નોરટસ િોપટ કરશે કે આર્થિક સહાયતા ઉપલબ્ધ છે અને તેની સાથે
આર્થિક સહાયતાની અિજી પ્રરિયાની સમજૂતી આપિામાં આિી હશે.
MHHSની િેબસાઇટ પિ:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/,
MHHS FAP હેઠળ આિિી લેિામાં આિેલા અને ન આિિી લેિામાં
આિેલા પ્રદાતાઓની યાદી, સિળ ભાષામાં સાિ, આર્થિક સહાયતા અિજી,
અને તેમની લબલલિંગ અને િસ ૂલીની નીર્ત સાથે આ FAP પોસ્ટ કિશે.
iv. ર્િનંતી કિિાથી ઉપલબ્ધ દસ્તાિેજો: MHHS FAP હેઠળ આિિી લેિામાં
આિેલા અને ન આિિી લેિામાં આિેલા પ્રદાતાઓની યાદી, સિળ
ભાષામાં સાિ, આર્થિક સહાયતા અિજી, અને લબલલિંગ અને િસ ૂલીની નીર્ત
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સાથે FAPની મફત પેપિ કૉપિઝ કટોકટી ર્િભાગ અને નોંધણીનાં ક્ષેત્રોમાં
િખાિશે જે ર્િનંતી કિિા પિ ઉપલબ્ધ બનશે:
d. TransUnion અથિા Experian દ્વાિા િેરડટ સ્કોિ સરહત દદી અથિા જામીનની
ચ ૂકિણીની ક્ષમતા ર્િશેની મારહતી પ ૂિી પાડતા બાહ્ય સાિટજર્નક િીતે ઉપલબ્ધ
ડેટાના સ્રોતોનો ઉપયોગ;
e. MHHS ખાતે અગાઉ આપિામાં આિેલી સેિાઓ માટે દદીનાં બાકી નીકળતાં
મેળિિાપાત્ર નાણાંની સમીક્ષા અને દદીની ચ ૂકિણી અથિા ઘાલખાધનો ઇર્તહાસ;
f. MHHS દ્વાિા પ ૂિી પાડિામાં આિતી આર્થિક સહાયતાનાં સ્તિો આિક, કુર્ુંબના કદ
અને FPL પિ આધારિત હોય છે . િીમા આિિણથી િંલચત અને િીમા આિરિત
એમ બંને પ્રકાિના દદીઓ આર્થિક સહાયતા માટે અિજી કિી શકે છે ; અને
g. આર્થિક સહાયતા માટે દદીની યોગ્યતા નીચેના માપદંડો પિ આધારિત હશે અને
દદીના આર્થિક દિજ્જજા, લઘુકાિક આર્થિક સંજોગો અને ત્રારહત પક્ષકાિ તિફથી
સ્િાસ્્યસંભાળના લાભોની પ્રાપ્યતાના આધાિે તેમાં િધઘટ થઈ શકે છે . સંઘીય
સિકાિ દ્વાિા FPLના ર્નદે શો પ્રકાર્શત કિિામાં આવ્યા બાદ યોગ્યતાના ર્નદે શોમાં
દિ િષે સુધાિો કિિામાં આિશે. નીચે આપેલા ર્નદે શો કિતાં િધી જતી
આિકિાળા કુર્ુંબોની ચ ૂકિણી યોજનાની ર્િચાિણા માટે તપાસ કિિામાં આિી
શકે છે .
3. આર્થિક સહાયતા માટે દદીની યોગ્યતા: FPLsના આધાિે આર્થિક સહાયતા માટે લાયક
સાલબત થતા િીમા આિિણથી િંલચત અને અપ ૂિત ુ ં િીમા િક્ષણ ધિાિતા દદીઓને
આપિામાં આિતું િળતિ નક્કી કિિા માટે નીચેના માપદંડોનો ઉપયોગ કિિામાં આિશે.
અપ ૂિતુ ં િીમા િક્ષણ ધિાિતા દદીઓ ચૅરિટી માટે લાયક સાલબત થાય તે પહેલાં તેમના
િીમાનું લબલલિંગ થઈ જવું જોઈએ. આર્થિક સહાયતા માટે લાયક સાલબત થતાં દદીઓને
આપિામાં આિતા િળતિની સમીક્ષા AGBની ટકાિાિીની મયાટદાઓ સામે કિિામાં
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આિશે જેથી દદીઓ પાસેથી AGB કિતાં િધાિે ચાર્જ લેિામાં આિે નરહ એની ખાતિી કિી
શકાય.
a. સન:શલ્ુ ક િંભાળ:
i. જો િીમા આિિણથી િંલચત દદીનાં કુર્ુંબની કુલ િાર્ષિક આિક કુલ
આિક પ્રમાણે આર્થિક સહાયતાની યોગ્યતાના કોષ્ટક (પુિાિો A - લબલની
સામાન્ય િકમ ગણતિી)માં આપેલી હાલના સંઘીય ગિીબી ર્નદે શોના બસો
ટકા (200%) બિાબિ અથિા તેના કિતાં ઓછી હોય તો દદી (અથિા
અન્ય જિાબદાિ પક્ષકાિ) મફત સંભાળ (100% િળતિ) મેળિિા માટે
હકદાિ બનશે અને ખાતાના બેલેન્સનો કોઈ ભાગ કિજ તિીકે તેમના પિ
િહેશે નરહ.
ii. જેઓ મેરડકેિ દ્વાિા પ્રાથર્મક સ્િાસ્્ય કિિે જ ધિાિતા હોય અને મેરડકેઇડ
દ્વાિા દ્વદ્વર્તય કિિે જ માટે લાયક સાલબત થતા હોય એિા દદીઓ મેરડકેઇડને
લબલલિંગ કયાટ બાદ અને THMP અથિા પ્રબંર્ધત મેરડકેઇડ ચ ૂકિણીકતાટ
તિફથી ન્યાયબદ્ધ દાિો મેળવ્યા બાદ િધતા કોઈ પણ બેલેન્સ પિ સો ટકા
(100%) િળતિ મેળિશે.
b. વળિિ િાથેની િંભાળ:
i. જેમની કુલ િાર્ષિક કૌર્ુંલબક આિક હાલના સંઘીય ગિીબી ર્નદે શોના બસો
ટકા (200%)થી િધાિે હોય, પિં ત ુ ચાિસો ટકા (400%)થી િધાિે ન
હોય એિા દદીઓ/લોકો િીમા આિરિત દદીઓને જેનુ ં લબલ આપિામાં
આિે છે તેિી સામાન્ય િકમ (AGB) પિના ચાર્જમાં િળતિ મેળિિા
માટે હકદાિ હોઈ શકે છે .
ii. પોતાનાં હોસ્પિટલનાં લબલો પિ જેમનુ ં બાકી એકાઉનટ
ટ બેલેન્સ નીકળત ુ ં હોય
એિા દદીઓ જો નીચે પૈકીના તમામ માપદંડો પ ૂિા કિતા હોય તો િળતિ
મેળિિા માટે હકદાિ હોઈ શકે છે : 1) બેલેન્સ વ્યસ્ક્તની કુલ િાર્ષિક કૌર્ુંલબક
આિકના દસ ટકા (10%)થી િધી જત ું હોય; 2) તેઓ બાકી િધેલા લબલ
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બેલેન્સનો સંપ ૂણટ અથિા આંર્શક રહસ્સો ચ ૂકિી શકે તેમ ન હોય; અને 3)
લબલ બેલેન્સ ઓછામાં ઓછં $5,000 હોય. આ સંજોગો હેઠળ, દદી અથિા
જામીન FAPની પ્રરિયામાં સહકાિ આપે અને યોગ્યતા નક્કી કિિા માટે
સંબર્ં ધત વ્યસ્ક્તગત અથિા આર્થિક મારહતી અને દસ્તાિેજો પ ૂિા પાડે એિી
અપેક્ષા િાખિામાં આિે છે . જો મંજૂિી મળે તો દદી બાકી િધતા પડતિ
એકાઉન્ટ બેલેન્સ માટે તેમની કુલ િાર્ષિક કૌર્ુંલબક આિકના દસ ટકા (10%)
કિતાં િધાિે નરહ એિી ચ ૂકિણી કિિા માટે જિાબદાિ િહેશે, અથિા
AGBનું િળતિલાગુ કિિામાં આિશે, બેમાંથી જે ઓછં હોય અને દદીની
આર્થિક સ્સ્થર્ત માટે સૌથી િધાિે લાભદાયી હોય તે ધ્યાનમાં લેિામાં
આિશે.
4. અનુમાર્નત યોગ્યતા: નીચે જણાિેલા પૈકીના કોઈ એક માપદંડની હાજિીના આધાિે આર્થિક
સહાયતા માટે િીમા આિક્ષણથી િંલચત દદીઓને યોગ્ય ગણિામાં આિી શકે છે . ઓછામાં
ઓછો એક માપદંડ પ ૂિો થતો હોિાનું દશાટિિામાં આવ્યા બાદ આિકનો અન્ય કોઈ પુિાિો
માંગિામાં આિશે નરહ. નીચેની યાદી એિા સંજોગોને િજૂ કિે છે જેમાં દદીની કૌર્ુંલબક
આિક FPLના બે ગણાથી ઓછી હોય અને દદી તબીબી િીતે જરૂિી ચાર્જમાં સો ટકા
(100%) ઘટાડા માટે લાયક હોય. િીમા આિિણથી િંલચત દદી માટે અનુમાર્નત
યોગ્યતાની તપાસ તબીબી િીતે જરૂિી સેિાઓ મેળવ્યા બાદ અને એિી સેિાઓ માટે કોઈ
પણ લબલ ઇસ્્ુ કિિામાં આિે તે પહેલાં શક્ય તેટલી જલ્દી પ ૂિી કિિામાં આિશે. જ્યાિે
સંભર્િત અનુમાર્નત યોગ્યતાના દિજ્જજા ર્િશે જાણ કિિામાં આિે ત્યાિે MHHS
અનુમાર્નત યોગ્યતાની સમીક્ષાની પ્રરિયા પ ૂિી થિા દિર્મયાન ત્રીસ (30) રદિસો માટે
કોઈ પણ પેશન્ટ સ્ટે ટમેન્ટ પોતાની પાસે જાળિી િાખશે. થડટ પાટી િીમો (મેરડકેઇડ જેિા
િાજ્ય અથિા સ્થાર્નક સહાયતાના કાયટિમો ર્સિાય) ધિાિતા દદીઓની અનુમાર્નત
યોગ્યતા માટે ર્િચાિણા કિિામાં આિશે નરહ અને તેઓ આર્થિક સહાયતા માટે ની અિજી
સુપ્રત કિે તે જરૂિી બનશે.
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a. નીચેના માપદંડો પ ૂિા કિતા િીમા આિિણથી િંલચત દદીઓને કટોકટી અથિા
તબીબી િીતે જરૂિી ચાર્જમાં સો ટકા (100%) ઘટાડા માટે અનુમાર્નત િીતે લાયક
ગણિામાં આિશે.
i.

બેઘિ હોવુ ં અથિા હોમલેસ લ્ક્લર્નક પાસેથી સંભાળ મેળિિી;

ii.

સ્ત્રીઓ, ર્શશુઓ અને બાળકોના કાયટિમો (WIC)માં સહભાલગતા;

iii.

ફૂડ સ્ટૅમ્પ એલલજજલબલલટી;

iv.

સલ્પ્લમેન્ટલ ન્્ ૂરિશન આર્સસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ (SNAP);

v.

અન્ય િાજ્ય અથિા સ્થાર્નક સહાયતાના કાયટિમો માટે ની યોગ્યતા (દા.ત.
મેરડકેઇડનો ખચટ);

vi.

ઓછી આિક/સબર્સડી પિનુ ં ઘિ માન્ય સિનામા તિીકે પ ૂરું પાડિામાં આિે;

vii.

તબીબી સેિાઓ માટે અનુદાનની સહાયતા મળિી;

viii.

માનર્સક િીતે દદી સક્ષમ ન હોય અને તેમના તિફથી કોઈ કાયટિાહી કિી શકે
એિી વ્યસ્ક્ત ન હોય;

ix.

હાલમાં વ્યસ્ક્તગત િીતે દે િાળં ફૂંક્ ું હોય;

x.

ફોજદાિી સંસ્થામાં કાિાિાસ;

xi.

કોઇ જાણીતી સંપર્ત્ત ર્િના દદી મત્ૃ ્ુ પામ્યા હોય; અથિા

xii.

ઈલેક્િૉર્નક સ્કોરિિંગ મોડેલ દ્વાિા નક્કી કિિામાં આવ્યા પ્રમાણે (નીચે િણટન
કિિામાં આવ્્ુ ં છે ).

b. ઈલેક્ટ્રૉસનક સ્કોરિિંગ મોડેલ: જ્યાિે િીમા આિિણથી િંલચત દદી અથિા જામીન
FAPની અિજી પ ૂિી ન કિે અથિા યોગ્યતા નક્કી કિિા માટે જરૂિી નાણાકીય
દસ્તાિેજો પ ૂિા ન પાડે ત્યાિે ઈલેક્િૉર્નક સ્કોરિિંગ મોડેલ (ESM)નો ઉપયોગ કિીને
ખાતાની તપાસ કિિામાં આિી શકે છે , જેમાં આર્થિક િગટ, ચૅરિટીના અગાઉના
સમાયોજન, િોજગાિ, લઝપ કોડ, ઉંમિ, ચ ૂકિણીનો ઇર્તહાસ, અગાઉની ઘાલખાધ,
ખાતાનુ ં બેલેન્સ અને પ્રિેશના સ્રોત િગેિેનો સમાિેશ કિનાિા માપદંડોના આધાિે સ્કોિ
તાિિિામાં આિે છે . જો ESM સ્કોિ એવુ ં સ ૂચિતો હોય કે ખાત ુ ં FAP માટે યોગ્ય
સાલબત થિાની ભાિે સંભાિના છે તો િીમા આિિણથી િંલચત ખાતાને આ FAP
અનુસાિ FAP સંબર્ં ધત િળતિઅનુમાનના આધાિે આપિામાં આિશે.
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5. યોગ્યતાની સમયિે ખા:
a. િીમા આિિણથી િંલચત દદીઓ માટે , આર્થિક સહાયતા અને યોગ્યતાનાં
અનુમાર્નત ર્નણટયો તમામ ખુલ્લાં સૅલ્ફ-પે બેલેનસ
ટ અને સંભાળની હાલની
ઘટનાઓ માટે પશ્ચાદ્વતી અસિથી અમલી બનશે. પ્રરિયા ર્િભાગ 3માં જણાિિામાં
આિેલાં પરિબળોના આધાિે દદીઓની યોગ્યતા નક્કી કિિામાં આિશે અને તાકીદે
કે સમયસિ ચ ૂકિણી કિિા બદલ તેમને કોઈ નુકસાન થશે નરહ. િધુમાં, જેઓ
આર્થિક સહાયતા અિજી પ ૂિી કિે એિા દદીને છ મરહના માટે દૂ િદશી અસિથી
િધાિાની આર્થિક સહાયતા મંજૂિ કિિામાં આિશે અને તે માટે દદીએ કોઈ િધુ
કાયટિાહી કિિાની જરૂિ પડશે નરહ. છ (6) મરહનાના સમયગાળા દિર્મયાન દદીની
આર્થિક સ્સ્થર્તમાં કોઈ પણ ભાિે ફેિફાિ થાય કે જેનાથી આર્થિક સહાયતા માટે ની
યોગ્યતાના ર્નધાટિણ પિ અસિ પડી શકે તો તે અંગે દદી આિા ફેિફાિના ત્રીસ
(30) રદિસોની અંદિ MHHSને જાણ કિશે. કૌર્ુંલબક આિકમાં ભાિે સુધાિા ર્િશે
જાણ કિિામાં દદી ર્નષ્ફળ જાય તો ભાિે સુધાિો થયા બાદ MHHS દ્વાિા આર્થિક
સહાયતાની કોઈ પણ જોગિાઈ િદબાતલ થઈ શકે છે .
6. કટોકટીની અથિા તબીબી િીતે જરૂિી સેિાઓ: આર્થિક સહાયતા હોસ્પિટલના િાતાિિણમાં
આપિામાં આિતી કટોકટીની અથિા તબીબી િીતે જરૂિી સેિાઓ સુધી મયાટરદત હોય છે .
આ ર્િભાગમાં આપેલી કોઈ પણ બાબતનો આશય દદીની ચ ૂકિણી કિિાની ક્ષમતા સાથે
કોઈ સંબધ
ં ર્િના કટોકટી સમયની તબીબી સ્સ્થર્તઓની સાિિાિનો આદિ કિતાં સંઘીય
અથિા િાજ્યના કાયદાઓ પ્રમાણેની MHHSની જિાબદાિીઓ અથિા િીતભાતોમાં ફેિફાિ
કિિાનો નથી.
7. અિજીની પ્રરિયા
a. કેિી િીતે અિજી કિિી: સહાયક દસ્તાિેજો સાથે આર્થિક સહાયતા અિજી પ ૂિી
કિીને સુપ્રત કિિી જોઈએ. અિજીની મફત નકલો આ લલિંક પિ MHHSની
િેબસાઇટ પિ ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ છે :
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram. કટોકટી ર્િભાગ

પાન 20 કુલ 28
અને હોસ્પિટલનાં નોંધણી ક્ષેત્રોમાં પણ મફત પેપિ કૉપિઝ ઉિલબ્ધ છે . મફત
પેપિ કૉપિઝ ટપાલથી પણ મંગાિી શકાય છે અથિા 713-338-5502 અથિા 1800-526-2121 પિ કૉલ કિીને મંગાિી શકાય છે , ર્િકલ્પ 5.
b. અિજદાિો પ ૂિી થયેલી અિજી અને સહાયક દસ્તાિેજો હોસ્પિટલના આર્થિક
સલાહકાિને મોકલી શકે છે અથિા નીચે આપેલા સિનામે ટપાલથી મોકલી શકે છે .
દદીઓ ઇન્ફમેશન ડેસ્ક પિ જઈને અને હોસ્પિટલના આર્થિક સલાહકાિ સાથે િાત
કિિાની ર્િનંતી કિીને આર્થિક સલાહકાિ સુધી પહોંચી શકે છે . અિજીની પ્રરિયા
ર્િશેના પ્રશ્નો માટે, અિજી પ ૂિી કિિામાં સહાયતા માટે , અથિા સુપ્રત કિે લી
અિજીની સ્સ્થર્ત તપાસિા માટે હોસ્પિટલના આર્થિક સલાહકાિો હોસ્પિટલમાં રૂબરૂમાં
સહાયતા કિિા માટે હાજિ હોય છે અથિા તમે 713-338-5502 કે 1-800-5262121 પિ કૉલ કિી શકો છો, ર્િકલ્પ 5.

c. પ ૂિી કિે લી અિજીઓ કયા સિનામે મોકલિી:
મેમોરિયલ હિમૅન હેલ્થ ર્સસ્ટમ
ધ્યાન આપો: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100
Houston, Texas 77024
- અથિા ફૅક્સ: 713-338-6500
d. આર્થિક સહાયતા અથિા અનુમાર્નત યોગ્યતા માટે ર્િચાિણાની ર્િનંતીઓ
અિજીના સમયગાળાની અંદિ નીચે પૈકીની કોઈ પણ વ્યસ્ક્ત દ્વાિા શરૂ કિિામાં
આિી શકે છે : (i) દદી અથિા જામીન; (ii) દદી અથિા જામીનના પ્રર્તર્નર્ધ; (iii)
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દદી/અિજી તિફથી MHHSના પ્રર્તર્નર્ધ; અથિા (iv) દદીને સાિિાિ આપતા
રફલઝર્શયન.
e. આ FAPમાં અન્યત્ર જેની રૂપિે ખા આપેલી છે એિી ર્િચાિણાઓને ધ્યાનમાં લીધા
ર્િના, આર્થિક સહાયતાની અિજી પ્રરિયામાં પ ૂિે પ ૂિો સહકાિ આપિો અને તેમાં
સંપ ૂણટપણે ભાગ લેિો એ દદીની જિાબદાિી છે . આમાં કોઈ પણ ઉપલબ્ધ ત્રારહત
પક્ષના સ્િાસ્્ય કિિે જ ર્િશે મારહતી પ ૂિી પાડિી; સિકાિ અથિા અન્ય કાયટિમો
દ્વાિા ભંડોળ માટે અિજી કિિા માટે અથિા અન્ય આર્થિક સહાયતા માટે દદીની
યોગ્યતા નક્કી કિિા માટે જરૂિી તમામ દસ્તાિેજો અને પ્રમાણપત્રો સમયસિ અને
સ્પષ્ટતાપ ૂિટક પ ૂિા પાડિા (દા.ત., મેરડકેિ, મેરડકેઇડ, ત્રારહત પક્ષની જિાબદાિી,
ગુનાના પીરડતોનું ભંડોળ, િગેિે)નો સમાિેશ થાય છે . આમ કિિામાં ર્નષ્ફળ જિાથી
દદીની આર્થિક સહાયતા અિજી ર્િશેની ર્િચાિણા પિ ર્િપિીત અસિ થઈ શકે છે .
અર્નિાયટ સંજોગો અંગે MHHSનુ ં ધ્યાન દોિિામાં આિે નરહ તે ર્સિાય MHHSની
ર્િનંતીના ત્રીસ (30) રદિસોની અંદિ દદીઓને મારહતી, પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાિેજો
પ ૂિા પાડિાનુ ં કહેિામાં આિે છે . અનુમાર્નત યોગ્યતાના રકસ્સાઓના અપિાદ
ર્સિાય આર્થિક સહાયતા માટે ની અિજી દદીએ (અથિા જામીન/પ્રર્તર્નર્ધ) પ ૂિી
કિિી જોઈએ અને દદીએ સહી કિિી જોઈએ.
f. આર્થિક સલાહકાિ અિજદાિને આર્થિક સહાયતા માટે અિજી કિિાની પ્રરિયામાં
સહાયતા કિી શકે છે . જો દદી મત્ૃ ્ુ પામ્યા હોય અને જિાબદાિ પક્ષની ઓળખ
થઈ ન હોય તો MHHSના પ્રર્તર્નર્ધ ર્િનંતી ઊભી કિી શકે છે અને ઉપલબ્ધ
મારહતી અને દસ્તાિેજોનો ઉપયોગ કિીને અિજી પ ૂિી કિી શકે છે .
8. કૌર્ુંલબક આિક:
a. કૌર્ુંલબક આિક નક્કી કિિા માટે દદી નીચે પૈકીના એક કે િધુ દસ્તાિેજો પ ૂિા
પાડિાની જરૂિ પડી શકે છે , જો આિા દસ્તાિેજો ઉપલબ્ધ હોય તો. જો દદીના
કુર્ુંબમાં િોજગાિી ધિાિતા એકથી િધાિે લોકો હોય તો દિે ક વ્યસ્ક્તએ નીચે
પૈકીના એક કે િધુ દસ્તાિેજો સુપ્રત કિિા જોઈએ:
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i. સૌથી તાજેતરમાાં ફાઇલ કિે લ ું ફેડિલ ઇન્કમ ટૅક્સ રિટનટ;
ii. સૌથી તાજેતરના W-2 અને 1099 ફૉમટ;
iii. પગાિની સૌથી તાજેતરની િસીદ (અથિા, જો લાગુ પડત ુ ં હોય તો,
બેિોજગાિીના સ્ટે ટમેન્ટ, સામાજીક સુરક્ષાના પત્રની કૉપિ, િગેિે);
iv. જો િોકડમાં ચ ૂકિણી કિિામાં આિી હોય તો ર્નયોજક તિફથી સ્ટે ટમેન્ટ;
અથિા
v. કૌર્ુંલબક આિક ર્િશે ત્રારહત પક્ષ તિફથી અન્ય કોઈ પણ ખિાઈ.
b. જો દદીએ ઉપિ સ ૂલચત પ્રત્યેક કુર્ુંબીજન (દદી સરહત) માટે આિક દશાટિતા
દસ્તાિેજો પૈકીનો ઓછામાં ઓછો એક દસ્તાિેજ પ ૂિો પાડયો હોય અને
પ્રમાણપત્રમાં સહી કિી હોય તો અથિા પ્રમાણપત્રમાં સહી કિનાિ દદી આિા
દસ્તાિેજો પ ૂિા પાડિામાં ર્નષ્ફળ જાય તો દસ્તાિેજો પ ૂિા પાડિામાં ર્નષ્ફળતાના
આધાિે આર્થિક સહાયતા માટે ની અિજી અધ ૂિી ગણિામાં આિશે નરહ.
c. અનુમાર્નત યોગ્યતાના કેસો ર્સિાય અિજદાિે અિજીના પ્રમાણપત્રમાં સહી
કિિાની િહેશે. જો બાદમાં પુિાિો એવું દશાટિે કે અિજદાિે નક્કિપણે ખોટી મારહતી
પ ૂિી પાડી હતી તો MHHS ર્નણટય િદબાતલ કિી શકે છે અથિા બદલી શકે છે .

િધાિાના દસ્તાિેજો: MHHSની FAP માટે સંપર્ત્ત અથિા ખચટના દસ્તાિેજીકિણની
આિશ્યકતા નથી. જોકે, અિજદાિો સંપર્ત્ત, ખચટ, આિક, બાકી નીકળતાં ઋણ અથિા
અન્ય સંજોગો કે જે આ FAP અનુસાિ દદીઓ અન્યથા લાયક હોય તેિી િકમ બિાબિ
અથિા તેનાથી િધાિે િકમની આર્થિક સહાયતાની ર્િનંતીને અનુમોદન આપે એિી
આર્થિક હાડમાિી બતાિી શકે એિા અન્ય સંજોગો ર્િશે િધાિાના દસ્તાિેજો પ ૂિા
પાડિાનું પસંદ કિી શકે છે .
9. ખોટી અથિા ગેિમાગે દોિનાિી મારહતી: જો એિો ર્નણટય લેિામાં આિે કે તબીબી
ખચાટઓ ચ ૂકિી શકિાની પોતાની ક્ષમતા બાબતે અિજદાિે ઈિાદાપ ૂિટક નક્કિપણે ખોટી
કે ગેિમાગે દોિનાિી મારહતી પ ૂિી પાડી છે તો MHHS દદીની હાલની કે ભાર્િ અિજીઓ
નકાિી શકે છે . બદદાનતના અભાિે પ ૂિી પાડિામાં આિેલી ખોટી મારહતીના રકસ્સામાં
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MHHS સુધાિે લી મારહતીના આધાિે પોતાનો ર્નણટય લેશે. જો દદીએ નક્કિપણે ખોટી
મારહતી પ ૂિી પાડી હોય તેના આધાિે આર્થિક સહાયતા પહેલેથી મંજૂિ કિિામાં આિી ચ ૂકી
હોય તો MHHS આર્થિક સહાયતાની પ ૂિટમજ
ં ૂિી િદ કિી શકે છે , જે સ્સ્થર્તમાં MHHS કોઈ
પણ બાકી નીકળતી િકમ અંગે દદી પાસેથી િસ ૂલી કિિાના તમામ કાન ૂની અર્ધકાિો
સુિલક્ષત િાખે છે . જો નક્કિપણે ખોટી મારહતી આપિાની પ્રરિયા ઈિાદાપ ૂિટકની ન હોય
તો MHHS સુધાિે લી મારહતીના આધાિે ર્નણટયમાં સુધાિો કિી શકે છે .
પ્રસિિંદભો:
દદી િિાનગી નીર્ત (EMTALA અને ટૅક્સાસ િાન્સફિ ઍક્ટ અનુપાલન)
આર્થિક સહાયતાનો સિળ ભાષામાં સાિ
આર્થિક સહાયતા અિજી
લબલલિંગ અને િસ ૂલીની નીર્ત

પાન 24 કુલ 28
ુ ાવાઓ:
પિ
પુિાિો A - લબલની સામાન્ય િકમની ગણતિી
પુિાિો B - સંઘીય ગિીબીની માગટદર્શિકાઓ

આગામી પાન પિ ચાલુ.

પાન 25 કુલ 28
પિુ ાવો A - બિલની િામાન્ય િકમની ગણિિી
લબલની સામાન્ય િકમ એ લબલલિંગ અને કોરડિંગની એિી પ્રરિયા પિ આધારિત છે જેનો MHHS
દ્વાિા કટોકટીની અથિા તબીબી િીતે જરૂિી સેિાઓ માટે મેરડકેઅિ શુલ્ક સાથેની સેિા માટે
ઉપયોગ કિિામાં આિે છે . મેરડકેિ દ્વાિા કુલ માન્ય ચ ૂકિણીને આિા દાિાઓ માટે ના કુલ
લબલના ચાર્જ િડે ભાગિામાં આિશે અને તે સંખ્યાને 1માંથી બાદ કિીને AGBની ટકાિાિી
ગણિામાં આિશે.
IP (ઇનપેશન્ટ) માટે AGB % = મેરડકેિ દ્વાિા IP માટે માન્ય ચ ૂકવણી / મેરડકેિ IPનો કુ લ ચાર્જ
OP (આઉટપેશન્ટ) માટે AGB % = મેરડકેિ દ્વાિા OP માટે માન્ય ચ ૂકવણીઓ / મેરડકેિ OPનો કુ લ
ચાર્જ
દિ િષે દિે ક હોસ્પિટલ માટે અલગથી AGB ગણિામાં આિે છે , પિં ત ુ તમામ હોસ્પિટલોમાંથી
MHHSની બધી હોસ્પિટલો લઘુત્તમ AGB ટકાિાિી અપનાિશે.
સસુ વધા
મેમોરિયલ હિમૅન ગ્રેટિ હાઇટ્સ હોસ્પિટલ
મેમોરિયલ હિમૅન - ટે ક્સાસ મેરડકલ સેન્ટિ
મેમોરિયલ હિમૅન કૅટી હોસ્પિટલ
મેમોરિયલ હિમૅન રિહેલબલલટે શન હોસ્પિટલ - કૅટી
મેમોરિયલ હિમૅન મેમોરિયલ ર્સટી મેરડકલ સેન્ટિ
મેમોરિયલ હિમૅન નૉથટઇસ્ટ હોસ્પિટલ
મેમોરિયલ હિમૅન સાઉથઇસ્ટ હોસ્પિટલ
મેમોરિયલ હિમૅન સાઉથિેસ્ટ હોસ્પિટલ
મેમોરિયલ હિમૅન શુગિ લેન્ડ હોસ્પિટલ
મેમોરિયલ હિમૅન ધ વ ૂડલૅન્્ઝ મેરડકલ સેન્ટિ
TIRR મેમોરિયલ હિમૅન

ઇનપેશન્ટ
33%
30%
31%
46%
30%
33%
34%
30%
31%
32%
31%

આઉટપેશન્ટ
13%
21%
11%
17%
13%
13%
12%
13%
12%
11%
22%

2020 (જુલાઈ 2019
નાણાકીય િષટ 2019
2018 – જૂન 2020
2019) AGBની િકમ નીચે પિ્માણે છે:
બિલની િામાનય િકમ OP: 11%
બિલની િામાનય િકમ IP: 30%

પાન 26 કુલ 28

આગામી પાના પિ ચાલુ.

પાન 27 કુલ 28
પિુ ાવો B - િંઘીય ગિીિીના સનદે શો
કુલ માર્સક આિકના આધાિે આર્થિક સહાયતાની યોગ્યતાનુ ં કોષ્ટક ત્યાિે સુધાિિામાં આિે છે ,
જ્યાિે સંઘીય ગિીબી ર્નદે શોમાં ફેિફાિો કિિામાં આિે. કોષ્ટક દિ િષે અપડેટ કિિામાં આિે છે .
કુલ માર્સક આિકના આધાિે આર્થિક સહાયતાની યોગ્યતાના કોષ્ટકનો અથટ છે હાલની આિકનુ ં
એવુ ં કોષ્ટક જેનો ઉપયોગ MHHS દ્વાિા આ FAP હેઠળ આર્થિક સહાયતાની યોગ્યતા નક્કી કિિા
માટે થાય છે .
કુલ માર્સક કૌર્ુંલબક આિકના આધાિે આર્થિક સહાયતાની યોગ્યતાનુ ં કોષ્ટક સંઘીય ગિીબી ર્નદે શો
અને હૅરિસ કાઉન્ટી હોસ્પિટલ રડષ્સ્િક્ટ યોગ્યતા કોષ્ટક પિ આધારિત હોય છે , જે સંબર્ં ધત સિકાિી
એજસીઓ
ં
દ્વાિા સમયે સમયે સુધાિિામાં આિે છે અને આ કર્થત કોષ્ટક સમીક્ષા માટે ઉપલબ્ધ
છે .
કૃપા કિીને નીચેન ુ ં કોષ્ટક જુઓ:

મેમોરિયલ હિમૅન હેલ્થ સિસ્ટમ
કુલ આિકના આધાિે આર્થિક સહાયતાની યોગ્યતાનુ ં કોષ્ટક

2020 સંઘીય ગિીબી ર્નદે શો (FPG)
2019
2018
કુર્ુંબના કદના આધાિે આર્થિક સહાયતા માટે યોગ્ય હોિા માટે કુલ િાર્ષિક અથિા માર્સક આિક.
FPGના 100%

FPGના 200%

કુર્ુંબનું

િાર્ષિક

માર્સક

િાર્ષિક

માર્સક

કદ

આિક

આિક

આિક

આિક

1

$12,760

$1,063

$25,520

2

$17,240

$1,437

3

$21,720

$1,810

400% FPG
િાર્ષિક આિક

માર્સક આિક

$2,127

$51,040

$4,253

$34,480

$2,873

$68,960

$5,747

$43,440

$3,620

$86,880

$7,240

પાન 28 કુલ 28
4

$26,200

$2,183

$52,400

$4,367

$1,04,800

$8,733

5

$30,680

$2,557

$61,360

$5,113

$1,22,720

$10,227

6

$35,160

$2,930

$70,320

$5,860

$1,40,640

$11,720

7

$39,640

$3,303

$79,280

$6,607

$1,58,560

$13,213

8

$44,120

$3,677

$88,240

$7,353

$1,76,480

$14,707

8થી િધુ વ્યસ્ક્તઓના કૌર્ુંલબક એકમો માટે સંઘીય ગિીબી સ્તિ નક્કી કિિા માટે દિે ક
$4,420
િધાિાની વ્યસ્ક્ત માટે $4,320
$4,480 ઉમેિો.

